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Prezados chaverims: "Shodesh Hatnuá Bishinat Hertsl”

Tem esta pro finalidade orientar os snifim no que
diz respeito ao Chodesh Hatruá Bishnat Hertzl (5715).

Comemoramos êste ano, o 22 aniversário do 1.H.H.e
nêste sentido o Chodesh Hatruá é orientado nacionalmente, sendo os
pôntos a seguir, de orientação aos snífim que deverão ser aplicados
66 800260 com as conveniências locais.

Deverá no mérito o Chodesh Hatnuá ser o reflexo
dos ¿dels anos de Ichud én que o o movimento evoluí nos diferentes -
Setores és aqua atividade, interno e externo, através das mais diver
sas peulot, para tal programadas, Iternamente, através da concentra
ção no trabalho educativo, intersa campanha de proselitismo e na -
preparação das machanot, externamente em festivais (centraií ou de
bairros),programas de rádio, televisão (nJ-5P), exposições, atívi-
dades em prol 60 KKL. O Chodesh Hatruá terá inicio no dia 10/12/54
e terminírá a 2 de Janeiro de 1955, nos snifim. Nacionalmente será
encerrado no Yom Hatrud Leman Hakeren Kalemet Leisrael (encontro -
nas machanot centrais das schichavot bonim-maapilin/maagshimim. )

e Prppomos aos snifim:- atividades internas:

a) ques Shabat de lançamento do Chodesh
as 2%

b)uliessibá interna de Chanuká (noturna ao
ar Livre) de todo o smif com a partíci-
pação do P.S.H. e Bbioneira (eventual).

0( líacabiaún (1-2 de janeiro o/a participa-
çãodetodas as shichavot).

6( Exposição sôbre o snif, histórico, fatos
83 60111008 e fotografias,

e) Exposicão sôbre Bror Chail (dependendo da
Vigda de material de carater nacional)

f) nessibot p/Shichavokis
₪( Itonim internos

Ichud 000800:
₪ כ TE 



יצולחהרעונהדוחיא
וזאזז\6ה)7217-תיצראהגהנה

CAÍXA POSTAL; 1601

SAO PAULO- BRASIL

 

em 2 -

h) kevista Vanguarda Juvenil.

i) Campanha de Amigos do 10.

Atividades externas: a) Festivais, gerais ou por bairros.
Db) FrogramaS, de rádio e televisão especial.
9 Sessões cinematosráficas:- para Oo ishuv,
  

EY 1 O.

e) Atividades com o toaléé Tziom e Pioneiras.
dá) Artigos na Imprensa Local (judaica).

Cremos ser estas sugestões suficientes para organi-
zarem o chodeáah hatrmuí,

2 sôbre as machanot= centrais ser=lhes-á enviado apos
a reunião da H.ártait dados exatos.

Sem mais, com um chalutziano,

El VEHAGSUEMI

ו

o saskir nachi.

Ichud Panoar UHachalutzi

Dror  - HechalutzHatzair  - Habonim -|   


